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اختارت مجلة ورلد س���وكر البريطانية الالعب البرازيلي 24
رونالدينيو احسن العب لهذا العقد واالرجنتيني ليونيل ميسي 
احسن العب هذا العام، ومت اختيار رونالدينيو احسن العب 
خ���الل هذا العقد بناء على االصوات التي أدلى بها قراء خالل 
االعوام من 2000 ال���ى 2009 بعد حتويلها الى نقاط.وتفوق 
رونالدينيو الذي اختارته املجلة احسن العب في عامي 2004 

و2005 على ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

اعترف االسباني رافاييل بنيتيز مدرب ليڤربول اإلجنليزي بأنه 
يخش���ى أن تؤثر هزمية فريقه في عقر داره أمام فيورنتينا اإليطالي 
ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا األسبوع على احلالة النفسية لليڤربول 
قبل لقائه مع آرس���نال غدا األحد، وقال بنيتيز: »كنا نحاول أن نظل 
إيجابيني بعدما حافظنا على نظافة شباكنا في مبارياتنا الثالث السابقة 
ولعبنا س���ت مباريات متتالية دون هزمية، لذلك فإنه أمر محبط أن 

يذهب كل هذا سدى«.

»ورلد سوكر« تختار رونالدينيو أحسن العب بالعقد الحالي بنيتيز يخشى تأثير الشبح األوروبي على باقي موسم ليڤربول

عالمية متفرقات كروية متفرقات

ذكرت صحيفة »بيلد« األملانية ان فريق 
مرسيدس جي بي الذي اشترى فريق براون جي 
بي، سيتقدم قريبا بعرض من اجل إقناع بطل 
العالم السابق األملاني ميكايل شوماخر بالعودة 
عن اعتزاله للمش���اركة معه املوسم املقبل في 
بطولة العالم لسباقات فورموال واحد. واشارت 
الصحيفة الى ان »مرسيدس« مستعد لدفع مبلغ 
7 ماليني يورو كراتب سنوي لشوماخر الذي 
اعتزل س���باقات الفئة االولى عام 2006 وفي 

جعبته 7 ألقاب ومعظم األرقام القياسية.
تلتقي البلجيكية جوستني هينان مع الروسية 
ناديا بتروفا في مباراة استعراضية يستضيفها 
نادي اجلزيرة بالقاه��رة اليوم قبل أن تعود الى 

املشاركة في البطوالت الرسمية.
الروسية دينارا  التنس  انسحبت العبة 
ساڤينا املصنفة ثانية عامليا من دورة بريسباين 
األس���ترالية املقررة في يناير املقبل بحس���ب 
ما ذكر املنظمون امس. وعللت ساڤينا سبب 
انسحابها للمنظمني الصابة في ظهرها، كما قال 
مدير البطولة ستيف أيلز أن سافينا خاب أملها 
لعدم املشاركة في البطولة »كانت ساڤينا تتطلع 
بشوق النطالقة موسمها من بريسباين، ومن 

احملزن اال تكون جاهزة بدنيا للعب هنا«.
حقق بوسطن س��لتيكس فوزه التاسع على 
التوالي والعاشر خارج أرضه من أصل 11 مباراة على 
حس��اب مضيفه واشنطن ويزاردز 104 - 102على 

ملعب »فيريزون سنتر« أمام 20.173 متفرجا، ضمن 
دوري كرة السلة االميركي للمحترفني. وأفسد العبو 
ديترويت بيستونز فرحة النجم كارميلو أنطوني 
بتسجيله 40 نقطة في س��لتهم عندما فازوا على 
ضيفهم دنڤ��ر ناغتس 101 - 99. وأحلق يوتا جاز 
اخلسارة اخلامسة باورالندو ماجيك متصدر مجموعة 
اجلنوب الش��رقي 120 – 111 على ملعب »اينيرجي 

سولوشونز أرينا« في سولت اليك سيتي.
الذي  الدولي للس���يارات،  اعلن االحتاد 
يشرف على بطولة العالم لسباقات الفورموال 
واحد، انه ينوي تبديل نظام احتساب النقاط في 
موسم 2010. ومبوجب النظام اجلديد، سيحصل 
السائقون العشرة االوائل على نقاط بدال من 
ثمانية سائقني حاليا، فيكون نصيب صاحب 
املرك���ز االول 25 نقطة مقاب���ل 20 للثاني و15 
للثالث و10 للرابع و8 للخامس و6 للس���ادس 
و5 للسابع و3 للثامن ونقطتني للتاسع ونقطة 

واحدة للعاشر.
اعلن��ت اللجنة االوملبي��ة الدولية في لوزان 
ان االلعاب االوملبي��ة التي تنظمها لندن عام 2012 
س��تتضمن الزوجي املختلط ف��ي التنس وبعض 
سباقات الدرجات لدى السيدات. واوضحت اللجنة 
بع��د اجتماع ملكتبها التنفي��ذي ان التغييرات في 
سباقات الدرجات على املضمار والهادفة الى تعزيز 
تواجد العنصر النسائي في االلعاب، ستؤدي الى الغاء 
بعض سباقات املطاردة الفردية والنقاط وغيرها.

تغلب ريف����ر بليت على ضيفه ريس����ينج 2-0 في ختام 
مباريات اجلولة الثامنة عش����رة قبل االخيرة من مرحلة ذهاب 
الدوري االرجنتيني لكرة القدم )ابرتورا(، ليستهل الفريق عهد 

دانييل باساريلال كرئيس جديد للنادي بفوز متوقع.
انتقل املهاجم االرجنتيني اليخاندرو دومينغيز من روبن كازان، 
بطل الدوري الروسي لكرة القدم، الى اشبيلية االسباني وذلك حسب 

ما كشفت وسائل االعالم الروسية.
كشف رئيس����ي نادي ليون الفرنسي جان ميشال اوالس 
انه يأمل احلصول على منصب اداري في منتخب فرنسا لكرة 
القدم واعتبر نفس����ه مؤهال للقيام به����ذه املهمة، وقال اوالس: 
»احلم مبهمة كه����ذه، توجد حالة طوارئ ويجب اعادة منتخب 

فرنسا الى مستواه احلقيقي«.
اعلن زينيت سان بطرسبورغ الروسي عن تعاقده مع املدرب 
االيطالي لوتشيانو سباليتي، وذكر بطل روسيا لعام 2007 ان املدرب 
االيطالي سيس��تلم االش��راف عليه ملدة ثالثة اعوام دون ان يعطي 

اي تفاصيل مالية.
نقلت اذاعة »كادينا س����ير« االسبانية ان برشلونة دخل 
مفاوضات مع يوڤنتوس لضم العب الوسط الدمناركي كريستيان 
بولسن لضمه الى صفوفه في فترة االنتقاالت الشتوية، واعتبرت 
االذاعة ان النادي الكاتلوني يبحث عن العب يعوض غياب املالي 
س����يدو كيتا والعاجي يايا توريه خ����الل كأس األمم االفريقية 

املقررة في انغوال الشهر املقبل.
اعلن مهاجم وست هام واملنتخب االجنليزي لكرة القدم ديان 
اش��تون انه قرر وضع حد ملسيرته في املالعب بسبب عدم شفائه 

من اصابة في كاحله تعرض لها في اغسطس 2006.

تتجه األنظار اليوم الى ملعب »ميس���تايا« الذي 
يحتضن مواجهة نارية ستجمع ريال مدريد مبضيفه 
ڤالنسيا في املرحلة الرابعة عشرة من الدوري االسباني، 
ويدخ���ل ريال مدريد الى مواجهته القوية وهو يفتقد 
خدمات جنميه البرازيلي كاكا والبرتغالي كريستيانو 
رونالدو بسبب اصابة االول وايقاف الثاني بعد طرده 
في املرحلة السابقة امام امليريا )4-2(. ويحتل ريال 
مدريد املركز الثاني بفارق 3 نقاط عن ڤالنسيا الثالث 
و5 نقاط عن غرميه التقليدي برشلونة املتصدر لكن 
األخير لعب مباراة اضافية. ويأمل املدرب التش���يلي 
مانوي���ل بيلليغرين���ي في ان ينج���ح أي من الثالثي 
االرجنتيني غونزالو هيغوين )6 أهداف الدوري كما 
احلال بالنسبة لرونالدو(، الفرنسي كرمي بنزمية والقائد 
راوول غونزاليز. وفي املقابل، لن يكون ڤالنسيا الذي 
خطف املركز الثالث من اشبيلية بعد فوزه على مضيفه 
اتلتيك بلباو )2-1( في املرحلة السابقة، بكامل قواه النه 
سيفتقد خدمات العب وسطه املميز داڤيد سيلڤا الذي 

اعتبره مدربه دافيد البيلدا باهمية رونالدو او كاكا.
أما بالنسبة لبرشلونة الذي ضمن تأهله الى الدور 
ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال أوروبا كما حال 
غرميه ريال مدريد، فهو يخوض اليوم أيضا مواجهة 
دربي كاتالونيا مع جاره اسبانيول قبل ان يتوجه الى 
أبوظبي خلوض غمار بطولة العالم لألندية. ويدخل 
فريق املدرب جوسيب غوارديوال الى مباراته مع جاره 
اسبانيول وهو يفتقد جنمه االرجنتيني ليونيل ميسي 
الذي تعرض اللتواء في كاحل���ه االمين خالل مباراة 
فريقه مع دينامو كيي���ڤ االوكراني االربعاء املاضي، 
والشك يحوم أيضا حول مشاركته في بطولة العالم 
لألندية. وبعد تس���جيله هدف الف���وز من ركلة حرة 
رائعة في اجلولة السادس���ة األخيرة من الدور األول 
ملسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم،، تعرض ميسي 
)22 عام���ا( لركلة عنيفة من البرازيلي لياندرو أمليدا، 
ليغادر امللعب بعدها مبساعدة اجلهاز الفني للفريق.

وتأهل برشلونة الى الدور الثاني بفوزه 2-1 في كييڤ 
متصدرا املجموعة السادس���ة بفارق نقطتني عن انتر 
ميالن الفائز بدوره على روبن كازان الروس���ي.وقال 
غوارديوال بع���د مباراة كييڤ »يب���دو انه التواء في 
الكاحل«، معتبرا ان مهاجمه س���يعاني ليكون جاهزا 
في مباراة برشلونة األولى في بطولة العالم، وأضاف: 
»سنرى ما سيحصل، يبقى أسبوع قبل املباراة«. ولن 
تكون مباراة الدربي الكاتالوني سهلة على برشلونة 
ألن اسبانيول سيسعى جاهدا لتكرار سيناريو املوسم 
املاضي عندما اسقط جاره الكبير في »نوكامب« بهدفني 

لالعب برشلونة السابق ايفان دي ال بينا، مقابل هدف 
للعاجي يايا توري. ويعاني اس���بانيول األمرين هذا 
املوسم وهو يحتل حاليا املركز الرابع عشر وبالتالي 
يأمل ان يعود من »نوكامب« بنقطة على اقل تقدير، ما 
سيفتح الباب أمام ريال مدريد لتقليص الفارق الذي 
يفصله عن برش���لونة في حال خرج بدوره فائزا من 
ملعب »ميستايا«. ويلعب اليوم أيضا سرقسطة مع 

اتلتيك بلباو.

إنجلترا

يلعب تشلسي املتصدر ومالحقه مان يونايتد حامل 
اللقب اليوم في املرحلة السادس���ة عشرة من الدوري 
االجنليزي امام ايفرتون واستون ڤيال على التوالي.

ويسعى تشلسي الى استعادة توازنه بعد خسارته في 
املرحلة السابقة أمام مضيفه مانشستر سيتي 1-2، ما 
سمح ملان يونايتد بان يقلص الفارق الى نقطتني بعدما 
تغلب بدوره على وست هام 4-0. وال تبدو مهمة رجال 
املدرب االيطالي كارلو انشيلوتي صعبة في مواجهة 
ايفرتون الذي يحتل املركز اخلامس عشر، خالفا ملان 
يونايتد الذي س���يخوض اختبارا صعبا للغاية على 
أرضه أمام اس���تون ڤيال اخلامس. اما توتنهام الرابع 
فيلعب امام ولفرهامبتون املهدد بالهبوط الى الدرجة 
االولى، فيما يحل مانشس���تر سيتي السادس ضيفا 

على بولتون. وفي املباريات االخرى، يلعب س���توك 
سيتي مع ويغان، وبرمنغهام مع وست هام، وبيرنلي 
مع فوالم، وهال سيتي مع بالكبيرن، وسندرالند مع 

بورتسموث.

إيطاليا

يلتقي يوڤنتوس الثالث مع مضيفه باري الثاني عشر 
اليوم في املرحلة السادسة عشرة من بطولة ايطاليا 
»سيري أ«. ويتصدر انتر ميالن الترتيب برصيد 35 
نقطة مقابل 31 جلاره ميالن و30 ليوڤنتوس.وتتسلط 
األضواء على يوڤنتوس ومدربه تش���يرو فيرارا بعد 
خروج »السيدة العجوز« من دوري أبطال أوروبا اثر 
خسارته القاسية أمام بايرن ميونيخ االملاني 1-4 على 
أرضه منتصف االسبوع. وكان اداء يوڤنتوس محيرا 
خصوصا انه اتى بعد س���اعات على فوزه الهام على 
انتر ميالن والذي أشعل املنافسة على صدارة الدوري 
احمللي بعدم���ا كان انتر يحلق في الصدارة. واعترف 
كالوديو ماركيزيو صاحب هدف الفوز في مرمى انتر 
ان املعنويات منخفضة في معسكر الفريق: »سأتنازل 
بكل س���رور عن هدفي في مرمى انتر اذا افترضنا ان 
مباراة بايرن ستعاد بعد اجلهد الكبير الذي بذلناه للفوز 
على انتر، اس���ترخينا قليال رمبا ألننا تعبنا، لكن في 
جمي���ع االحوال كان علينا الوصول الى مباراة بايرن 

والتأهل في حوزتنا. نحن غاضبون كثيرا ومدركون ان 
الرد الوحيد سيكون على أرض امللعب«. ورغم مركزه 
في وسط الالئحة، اال ان باري ميلك ثالث أفضل خط 
دفاع في الدوري بعد انتر وفيورنتينا، كما انه فاز في 
اخر ثالث مباريات على أرضه. ويغيب عن يوڤنتوس 
البرازيلي فيليبي ميلو املوقوف بعد طرده في مباراة 
انت���ر، وبحال عدم عودة املالي محمد سيس���وكو من 
االصابة سيتأثر خط وسط يوڤنتوس. ويلعب كالياري 

مع نابولي اليوم ايضا.

ألمانيا

ستكون املوقعة التي ستجمع ڤيردر برمين الثاني 
وشالكه الثالث في واجهة مباريات املرحلة السادسة 
عشرة من الدوري االملاني لكرة القدم، فيما يسعى بايرن 
ميونيخ الى مواصلة انتفاضته عندما يحل ضيفا على 
بوخوم. وعلى ملعب »فيسيرشتاديون« يتواجه برمين 
مع ضيفه شالكه في مباراة نارية خصوصا ان الفريقني 
أصبحا على املس���افة ذاتها بعدما سقط األول في فخ 
التعادل مع مضيف���ه كولن 0-0، مانحا فريق املدرب 
فيليكس ماغاث فرصة اللح���اق به الى املركز الثاني 
بعد فوزه على ضيفه هرتا برلني 2-0. وسيكون بايرن 
ميونيخ املستفيد األكبر من املوقعة املرتقبة بني برمين 
وشالكه ألن أي نتيجة ستصبح في مصلحته كونه ال 
يتخلف عن االثنني اال بفارق نقطة واحدة، وسيكون 
التعادل بينهما النتيجة املثالية للنادي البافاري شرط 
ان يفوز بدوره على مضيفه بوخوم الذي يحتل املركز 
اخلامس عشر. وفي املباريات األخرى، يلعب بوروسيا 
مونش���نغالدباخ مع هانوڤ���ر، وفرايبورغ مع كولن، 

وهوفنهامي مع اينتراخت فرانكفورت.

فرنسا

 يس���عى مرسيليا السابع الى نسيان خروجه من 
دوري االبط���ال عندما يس���تقبل بولوني على ملعبه 
»فيلودروم« اليوم في املرحلة السادس���ة عشرة من 
بطولة فرنس���ا »ليغ 1«. وال شك ان الغياب األهم في 
صفوف الفريق اجلنوبي س���يتمثل في اصابة قائده 
وهدافه الس���نغالي مامادو نيانغ من خالل اصطدامه 
بحارس ريال مدريد االسباني ايكر كاسياس، ليبتعد 
ع���ن املالعب بني 4 و6 أس���ابيع. وفي باقي املباريات، 
يلعب لومان مع ڤالنس���يان ولنس مع نيس ونانسي 

مع رين ولوريان مع اوكسير.
وكان ليل قد حقق فوزا كبيرا على ضيفه س���انت 

اتيان )4 – 0( اول من امس في مباراة مؤجلة.
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شوسبورت 8:301مان يونايتد � أستون ڤيال

إسبانيا )المرحلة الرابعة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +88ريال سرقسطة � أتلتيك بلباو

اجلزيرة الرياضية +102برشلونة �� إسبانيول
اجلزيرة الرياضية +122ڤالنسيا � ريال مدريد

إيطاليا )المرحلة السادسة عشرة(
اجلزيرة الرياضية +81كالياري � نابولي
اجلزيرة الرياضية +10:451باري � يوڤنتوس

المانيا )المرحلة السادسة عشرة(
دبي الرياضية5:30بوخوم � بايرن ميونيخ
5:30هوفنهامي � فرانكفورت
5:30نورمبرغ � هامبورغ

5:30فرايبورغ � كولن
5:30بوروسيا مونشنغالدباخ � هانوڤر

دبي الرياضية8:30ڤيردر برمين � شالكه

فرنسا )المرحلة السابعة عشرة(
9نانسي � رين

9لومان � ڤالينسيان
9مرسيليا � بولوني

9لنس � نيس
اجلزيرة الرياضية 112لوريان � أوكسير

راوول قد يطوي صفحته مع »الملكي« لاللتحاق بالدوري األميركي
ذك��رت صحيف��ة »موندو 
ديبورتيڤ��و« احمللي��ة ان قائد 
ريال مدريد االس��باني راوول 
غونزاليز قد يترك النادي امللكي 
الصيف املقبل لاللتحاق بالدوري 
االميركي )ام ال اس(. واشارت 
الصحيفة ال��ى ان ريال مدريد 
سيسمح لراوول بالرحيل رغم 
بقاء عام على انتهاء عقده، ألن 
هذا االمر سيجنبه دفع مبلغ 10.3 
ماليني دوالر التي سيتوجب على 
النادي دفعه��ا لقائده عن العام 

االخير من عقده.
وكان راوول كشف في اوائل 
العام احلالي اهتمامه باالنتقال 

الى الدوري االميركي عند انتهاء 
عقده م��ع ريال مدري��د وقال 
حينها »كتجربة، ليس بالنسبة 
الي وحس��ب بل لعائلتي ايضا، 
سأحاول على االرجح ان العب 
ملدة عام في الواليات املتحدة«، 
مشيرا الى ان هذه اخلطوة قد 
حتصل في 2011. لكن يبدو اآلن 
ان هن��اك امكاني��ة ان يتم هذا 
االنتقال في 2010 عوضا عن 2011، 
خصوصا في ظل وجود العديد 
من االندية التي بامكانها ان تنفق 
امواال طائلة للتعاقد مع جنم من 
طراز راوول مثل الوافد اجلديد 
فيالدلفيا يوني��ون الذي يريد 

التعاقد مع العب اوروبي كبير 
من اجل استقطاب اجلماهير، كما 
كانت احلال مع لوس اجنيليس 
غاالكسي الذي تعاقد مع زميل 
راوول السابق في ريال مدريد 
النجم االجنليزي ديڤيد بيكام، 
الذي ضم  وسياتل س��اوندرز 
ليونغبرغ،  الس��ويدي فريدي 
جنم وسط ارسنال االجنليزي 
سابقا. وفي حال صدقت توقعات 
»موندو ديبورتيڤو«، س��يترك 
راوول النادي امللكي بعد ان يكون 
قد امضى في صفوفه 18 عاما 
ألنه انضم الي��ه عام 1992 من 

اتلتيكو مدريد.

فيرغسون ينفي رغبته في التعاقد مع كامبل

كابيللو يصلي لمواجهة إيطاليا في المونديال

نفى األسكوتلندي اليكس فيرغسون، مدرب 
مان يونايتد االجنليزي، رغبته في التعاقد 
مع املدافع الدولي السابق سول كامبل عندما 
يفتح باب االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل. 
وكانت صحيفة »ذي ص���ن« ذكرت مؤخرا 
ان فيرغسون س���يضم كامبل الى صفوف 
»الشياطني احلمر« حلل مشاكل فريقه الدفاعية. 
واضاف فيرغس���ون »ال اعلم من اين جاءوا 
بهذه االخب���ار )رغبته بالتعاقد مع كامبل(، 
لكنها خاطئة متاما. س���ول اختبر مس���يرة 

رائعة لكنه ليس من نوع الالعبني الذين نفكر 
بالتعاقد معهم في مان يونايتد. هذه الصفقة 
ال تثير اهتمامنا. إحدى الصحف ذكرت اننا ال 
منلك األموال ولذلك نريد التعاقد معه ألنه ال 
يكلف كثيرا، لكن هذا األمر غير صحيح على 
اإلطالق«. وواصل »األموال موجودة اذا أردنا 
استخدامها. اعلم اننا نعاني من مشكلة حاليا 
بسبب اإلصابات في خط دفاعنا لكني متأكد 
ان األمور ستكون على ما يرام في يناير ألن 

الالعبني املصابني سيعودون«.

كش���ف اإليطالي »كابيللو« املدي���ر الفني للمنتخب اإلجنلي���زي عن متنيه مواجهة 
منتخب ب���الده اإليطالي في نهائي كأس العالم 2010 بجن���وب أفريقيا الصيف القادم، 
وصل األمر حلد طلب هذه الرغبة من اهلل أثناء صالته وهذا ما أوضحه في حديثه مع 
اإلعالم اإلجنليزي فقد قال لهم انه يحلم بقيادة إجنلترا إلى نهائي كأس العالم وحتقيق 
اللقب على حس���اب إيطاليا - بطلة النس���خة األخيرة عام 2006 يوم 11 يوليو املقبل. 
وق���ال أيضا: »أحب رؤية النهائي بني إجنلترا وإيطاليا، أحب حدوث ذلك إليطاليا ولي 
وإلجنلترا«. واضاف: »ستكون أغرب حلظة في مسيرتي عندما يعزف السالم اإليطالي 
وأن���ا ارتدي قميصا مختلفا وقتها، ولكن العمل واملهنية يحتمان علي أن أعمل من اجل 
قميص منتخب إجنلترا«. وأنهى حديثه قائال: »فريقي قوي، واملشجعون فخورون مبا 
فعلن���اه بالتصفيات، ولكني أرى النهائيات ش���يئا مختلفا يجب التعامل معه بواقعية 
للترش���ح للمباراة النهائية، ونحن قادرون على املنافسة، واكرر اننا سنلعب برؤوس 

مرفوعة ضد أعتى منتخبات العالم ألننا أقوياء«.

قائد تشلسي جون تيري محاصرا بني العبي إيڤرتون في مباراة سابقة

»ميستايا« مسرحاً لموقعة ڤالنسيا وريال مدريد.. و»دربي«بين برشلونة وإسبانيول

قائد ريال مدريد راوول غونزاليز يسقط امام العب ڤالنسيا راوول البيول في لقاء سابق بني الفريقني


